
                     
 
 
 

 

      
                              
 

                                  
                              
                 
Organiza: 

           Club MONTAÑEIROS DE PONTEVEDRA-A ROELO 
 

Data: Sábado, 14 de setembro 
 
Hora inicio: 09,00 H. Apertura de recepción. 
              Entrega de tarxetas SI 
              10,00 H. saída dos primeiros corredores 
               

 Mapa: A ESCUSA -nº rexistro FEDO: 129-91  (POIO-MEIS). 
        Escalas: 1/15000 para os percorridos oficiais e ini. longa 
                  1/10000 para o percorrido de iniciación curta 

         Equidistancia: 5m  
              
         O mapa foi adaptado ás normas IOF de O-BM a partires do mapa 
existente de Orientación a pé. O terreo conta cunha ampla rede de camiños e 
pistas de boa ciclabilidade para os que non se precisa un alto nivel técnico no 
manexo da bicicleta todo terreo, agás nalgúns carreiros estreitos onde a 
ciclabilidade é difícil e nos que abondará con ir amodiño.  
 



  
                            

ona de concentración: CAMPO DE GOLF MEIS 

(A Escusa) e seguir esta vía ata a ZONA DE 
ONCENTRACIÓN.  

tp://goo.gl/maps/VMvXD
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Cómo chegar: Dende a Autoestrada (AP-9), coller a saída 129 (Pontevedra 
Norte-Poio). Continuar dirección Vilagarcía pola estrada C-531. Na 2ª 
rotonda coller a 2ª saída (VG-4.8  Poio-Sanxenxo). Na primeira rotonda 
coller a 1ª saída 
C
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stará sinalizado dende a saída da (AP-9) 
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Percorridos: 

or, senior e 

ga será esixente físicamente 
ensado para deportistas aficionados á BTT). 

 

 
     

 
  Tódo-los federados en orientación a pé ou raid poden competir como 
federados en Ori-BTT coa mesma licenza nas categorías júni
veteranos atendendo ós marxes de idades para cada categoría.  
  O percorrido da categoría de iniciación lon
(p
 

 PERC. CATEGORÍAS NACEMENTO 

 
P.1 INICIACIÓN CURTA  

P.2 INICIACIÓN LONGA  
P.3 JÚNIOR FEMININO 1993 OU POSTERIOR 
P.4 JÚNIOR MASCULI

 
 
 NO  1993 OU POSTERIOR

P.5 VETERANO FEM. 1973 OU ANTERIOR 
P.6 VETERANO MASC 1

 
973 OU ANTERIOR 

P.7 SENIOR FEMININO   
 P.8 SENIOR MASCULINO  

  
 
 



 
 
 

Perc. Categoría Dis ) t.(km Desniv ) el (m Controis 
P.1 Ini curta 4,3 90 7 
P.2 Ini longa 11,1 415 11 
P.3 Junior fem 8,8 205 9 
P.4 Junior masc 10,8 430 12 
P.5 Veterans fem 8,7 320 9 
P.6 Veterans masc 13,4 445 13 
P.7 Senior fem 12,6 440 12 
P.8 Senior masc 20,5 665 17 

 
  
 
Dorsais: Aqueles corredores que queiran entrar no ranking da Liga Galega de 
Orientación en BTT deberán levar visible o seu dorsal da Liga galega de 
rientación a Pé 

scricións: Ata as 22,00h. do martes 10 de setembro.  

unto coa 
scrición). A perda da tarxeta conleva o pago do seu prezo: 30€    

 

A través de http://agaco.es/intranet
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¡ATENCIÓN! Control de tempos electrónico por sistema SportIdent. 
Obligatoria tarxeta SportIdent para tódalas categorías. Asignarase 
automáticamente unha tarxeta SportIdent en aluguer a quen non indique o nº 
de tarxeta nos datos da inscrición. Precio aluguer: 3€ (a pagar x
in
 

CLUBS:  
   

de NCG Banco (Código IBAN ES0820805403403040118709) a: ori@aromon.es

 
 Enviar o xustificante de ingreso na conta nº 2080 5403 40 3040118709 

 

o concepto do ingreso poñer: OriBTT (máis o nome do club)  

ullo e a de setembro. No caso que teñamos que devolver indicar o 

eles clubs que precisen factura, non esquezan enviar os seus datos 
fiscais.  

 

 
 N
  
 Os clubs que teñan feito o seu pago en xullo que o fagan constar por e-
mail indicando si teñen que ingresar ou temos que devolver a diferencia entre a 
inscrición de x
nº de conta. 
 Aqu



 
 
INDEPENDENTES:  
           A través da intranet de AGaCO ou por correo electrónico:                  
 

Opción 1-A través da intranet de AGaCO  
 

 Rexistrarse como usuario en http://agaco.es/intranet e inscribirse na 
sección EVENTOS: PonteOriBike 2013  
 Enviar o xustificante de ingreso na conta nº 2080 5403 40 3040118709 
de NCG Banco (Código IBAN ES0820805403403040118709) a: ori@aromon.es 

 
No concepto do ingreso poñer: OriBTT (máis o nome) 

Aqueles que teñan feito o seu pago en xullo que o fagan constar por e-mail 
 
Opción 2-Por correo electrónico  

 
Enviar a ori@aromon.es: 
  

 Nome e apelidos  
 DNI  
 Percorrido (Iniciación ou Oficial)  
 Data de nacemento  
 Nº tarxeta SportIdent  
 Teléfono de contacto  
 Xustificante do ingreso da cantidade correspondente na conta nº 2080 
5403 40 3040118709 de NCG Banco indicando no concepto: 
                OriBTT (máis o nome).  
       Aqueles que teñan feito o seu pago en xullo que o fagan constar  
 

PREZOS DAS INSCRICIÓNS:  
 

 Federados : 3 €  
 Iniciación Curta, sen licenza federativa : 5 €  
 Iniciación Longa, sen licenza federativa : 6 €  
 Percorrido Oficial, sen licenza federativa : 8 €* 
 
*Os corredores non federados non se poden inscribir en percorridos oficiais, só os clubs, e 
baixo a súa responsabilidade, poden inscribir a corredores non federados en percorridos 
oficiais, o cal non implica que se inclúan no ranking da Liga Galega. Participarán fora de 
concurso.  

 
 

http://agaco.es/intranet
mailto:ori@aromon.es
mailto:ori@aromon.es


 
 
 

Listados cos horarios de saída:  
             En http://agaco.es a partir do xoves 10 
 
 
 
 
OBSERVACIÓNS E RECOMENDACIÓNS: 
      

 -É recomendable levar un soporte para o mapa sobre o manillar da 
bicicleta. 
 -É recomendable levar outra muda e roupa de abrigo. 
       -A competición basease no respecto:  

           + Á natureza  
           + Aos cultivos e propiedades privadas  
           + Ós outros competidores  
           + Ás indicacións do persoal da organización  
           + É moi importante ofrecer axuda a calquera participante que se 

atope en problemas ou mancado.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agaco.es/


              
ENTIDADES COLABORADORAS: 
         

                            

                    

                                                       
 

                              
 

                   
                                              
                                    
              O NOSO ESPECIAL AGRADECEMENTO ÓS CONCELLOS DE 
PONTEVEDRA, MEIS E POIO, QUE CO SEU APOIO FAN POSIBLE QUE TODO-
LOS AFICIONADOS Á ORIENTACIÓN PODAMOS DISFRUTAR DESTE EVENTO.  
                             
                               www.concellopontevedra.es                               

http://www.concellopontevedra.es/

